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 ;מצד אחד  

 ________________ __________________ ח.פ  :ובין

 _____________מרח'_____________________  

  ______________________________________ 

 (, כהגדרתו להלן)"היועץ"   

 ;מצד שני  

 

 מנהל ,מתכנןירושלים,  –פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני והצוות  :הואיל

התכנון ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ירושלים ובראשם 

 קווי אוטובוסים משלימים ומערכות תומכות; ,קווי רכבת קלה רשתההקמה  של ו

 

שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים קבלת  היועץ לשםלהתקשר עם מעוניין הצוות ו :והואיל

ל כמפורט לעיל ולהלן בהסכם זה ו, הכצוותהבקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות שירותי ו

 "(;העבודהובנספחים לו )להלן: "

 

והיועץ מצהיר כי קרא, הבין וקיבל את כל האמור בהסכם זה, וכי הוא מעוניין ומסוגל  :והואיל

מבחינה מקצועית, כלכלית ומכל בחינה אחרת לקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם 

 ;לתנאי הסכם זה

 

תיו על סמך התחייבויו ,למסור ליועץ הגורמים המוסמכים,והצוות מוכן, בהתאם להחלטת  :והואיל

והצהרותיו לעיל ולהלן, את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי הסכם זה, והיועץ מעוניין בביצוע 

 ;בהסכם זה על נספחיוהעבודה כאמור 

 

 הוסכם והותנה כדלקמן:הוצהר ועל כך 
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 ההתקשרות .1

הצוות מזמין בזה אצל היועץ שירותים ועבודות כמפורט בהסכם זה, והיועץ מתחייב בזה לספק לצוות 

  בהסכם זה ובנספחיו: ול בהתאם ובכפוף לאמורשירותים ועבודות אלה, הכ

בקרה שירותי ולקו הכחול של רק"ל ירושלים למתן שירותי ניהול  הצעות להציעהזמנה : א'נספח  .1.1

  . 007/2021ת אב לתחבורה, הליך מס' יים שבאחריות צוות תכנטקלפרויוייעוץ 

 .]יצורף לאחר בחירת הזוכה[ שירותים ושכר: נספח ב' .1.2

 צעת היועץ.ה: נספח ג' .1.3

  .לדוג' הזמנת עבודהטופס נספח ד':  .1.4

 טופס אישור על קיום ביטוחים.  נספח ה': .1.5

 כותרות  .2

 הכותרות לסעיפים בהסכם זה ישמשו לצורך נוחות הקריאה בלבד ולא לפרשנות ההסכם.

 עדיפות בין מסמכים .3

סתירה בין מסמכי ההסכם השונים, יגברו הוראותיהם של  אלא אם כן צוין אחרת, בכל מקום שתימצא

המסמכים הבאים, באופן שהוראותיו של מסמך קודם ברשימה שלהלן יגברו על הוראותיו של כל מסמך 

 הבא אחריו:

 שירותים ושכר; ולאחריו נספח ב': .3.1

 ולאחריו ישנן(;ככל ו)שאלות ההבהרה והתשובות מסמך  .3.2

 תנאי הסכם זה; ולאחריו .3.3

 ; ולאחריוהזמנה להציע הצעות ]לרבות נספחי ההזמנה[נספח א':  .3.4

 הצעת היועץ.נספח ג':  .3.5

 הגדרות  .4

עיריית המשמש כפלטפורמה המקצועית מטעם הוא גוף ירושלים  –צוות תכנית אב לתחבורה צוות: 

, פיתוח "לתכנון –פועל במסגרת העמותה הולקידום פרויקטים תחבורתיים משרד התחבורה וירושלים 

 .ירושלים" -ושימור אורבני 

כל רשות מוסמכת כדין לטפל בעניינים הקשורים בפרויקט ו/או בתכנונו ו/או בביצועו ו/או  הרשויות:

 בתשתיות השונות. 

( ונחתם עימו הסכם זה, וכל גורם מטעמו נספח א'מי שזכה במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות ) היועץ:

 פי ההסכם.שיופעל במתן השירותים על 

 . על נספחיו השירותים אשר יינתנו בהתאם להסכם זה תכולת העבודה:

מי שימונה מעת לעת על ידי הצוות לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים בהסכם  נציג הצוות:

 תהא זה ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי הצוות בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע הצוות ליועץ אחרת,
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ת עבודה, תידרש גם חתימת סמנכ"ל ויובהר כי לעניין הזמנ. המי מטעמ אוו/ סמנכ"לית הנדסה ההנציג

 כספים ומשאבים, בנוסף על חתימת נציג הצוות. 

 התחייבויותיהםוהצהרות הצדדים  .5

מקצועי המאפשרים לו לבצע את הרקע היכולת והכישורים, הכי הינו בעל  היועץ מצהיר בזה .5.1

 לדין ולהסכם זה, באיכות המקצועית הטובה ביותר, על פי הוראות הצוותהעבודה בהתאם 

 .על פי דין, ישא באחריות הבלעדית לביצועה כאמוריולשביעות רצונו המלאה, וכי הוא 

להתקשרותו  הסכםלרבות מכוח דין או  ,כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהיהיועץ מצהיר  .5.2

לא כפוף לכל התחייבות, לרבות כי הוא היועץ עוד מצהיר פיו.  בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על

ואין בחתימתו עליו או בביצוע  ,התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם

 או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין. הסכםהתחייבויותיו על פיו, משום הפרה של 

 ות, עובדיו ו/או הקשורים עימו ולא לעשות כלהיועץ מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי הצו .5.3

 מעשה או פעולה העלולים להזיק לו.

להסכם זה, בכל  בנספח א'כפי שפורטו ד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות היועץ מתחייב לעמו .5.4

 יסודית של ההסכם.. סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה תקופת ההסכם

, רישיוןל עבודה ו/או עיסוק שביצועם מצריך בככן מתחייב היועץ כי ימלא אחר הוראות הדין  .5.5

 כפי שיחולו ו/או ישונו מעת לעת.  או היתר לפי כל דין,  רישום

העבודה על פי  יעיל וטוב של בנוסף מתחייב היועץ לעשות כל פעולה שמומחה היה עושה לשם ביצוע .5.6

פי הוראות כל דין -הסכם זה, בהתאם לכללי המקצוע, לסטנדרט הגבוה ביותר הנוהג במקצוע, ועל

 החל על העבודה. 

מה התקשר ואותה החברה הזרה עניסיונה של ידוע ליועץ כי הצעתו נבחרה, בין היתר, בהסתמך על  .5.7

 היועץ מתחייב לעבוד בשיתוף. ("החברה הזרה" )להלן: נספח ג'כהמצ"ב הציג במסגרת הצעתו 

   והכל בהתאם לתכנית העבודה ולהנחיות הצוות.ברה הזרה, מלא עם החפעולה 

יהיה מעורב במתן אשר למען הסר ספק מובהר כי התחייבויות היועץ חלות על כל גורם מטעם היועץ  .5.8

ידיעת שירותים על פי ההסכם. מבלי לגרוע מהאמור, היועץ מתחייב להביא הוראות הסכם זה לה

 כל הגורמים הרלוונטיים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל גורם נוסף מטעמו, לפי טיב העניין. 

יהיה מעורב במתן השירותים, אשר כן מובהר כי הוראות הסכם זה יחולו על כל גורם מטעם היועץ  .5.9

 יינים.בדגש על: נהלי עבודה, לוחות זמנים, אחריות וביטוח, זכויות יוצרים, סודיות וניגוד ענ

נחוצים ורלבנטיים ליועץ  הינםהצוות יעמיד לרשות היועץ את כל המידע והנתונים שברשותו אשר  .5.10

לשם ביצוע העבודה. אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובת היועץ להשיג כל חומר הנדרש לשם ביצוע 

 העבודה על פי הסכם זה.

 העבודה .6

קו הכחול של רק"ל ירושלים פרויקט הלוהבטחת איכות היועץ יידרש להעניק לצוות שירותי ניהול  .6.1

נוספים פרויקטים פרויקט הקו הכחול וללמקצועי והנדסי וייעוץ  בקרת תכנוןשירותי או /ו
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ולמטלות שיוטלו עליו על ידי , בהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיווהכל שבאחריות הצוות, 

 הצוות. 

הצוות שומר לעצמו את הזכות לפצל את השירותים, כולם או לעיל,  6.1על אף האמור בסעיף  .6.2

זה יחולו הסכם הוראות בהתקיים האמור, חלקם, בין מספר יועצים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ו

 בשינויים המחויבים. 

, ספח א'נלהמצ"ב תכולת העבודה  נספחב, ובפרט על נספחיו כם זהמבלי לגרוע מהאמור בהס .6.3

 להלן תיאור כללי של השירותים שיינתנו על ידי היועץ:

הכוללים, בין היתר, את , שירותי ניהול, בקרה והבטחת איכות עבור פרויקט הקו הכחול .6.3.1

  : ("הניהול"שירותי )להלן: שירותים הבאים ה

 ועדכון הפרוגרמה למערך ניהול איכות כולל לפרויקט.  אישרור .6.3.1.1

לרבות אפיון צוות לפרויקט הקו הכחול, ניהול בקרת איכות תכנון מתכנני ה .6.3.1.2

 הבקרה וניסוח מטלות לצוות הבקרה.  

 בדיקת מסמכי הגשות המציעים במכרז הזכייני. .6.3.1.3

 של הזוכה במכרז הזכייני.( developmentהפיתוח )ניהול שלב  .6.3.1.4

 .2ואינפרא  1ים ותהליכים בשלב ביצוע אינפרא בקרת מסמכ .6.3.1.5

 .2ואינפרא  1ניהול הבטחת איכות בזמן הביצוע של אינפרא  .6.3.1.6

 .JNET/BLוממשקי  מערכות תניהול אינטגרציי .6.3.1.7

 .ניהול תביעות מול הזכיין .6.3.1.8

 .ניהול מסמכים .6.3.1.9

 .ניהול התקשרויות .6.3.1.10

 .ניהול ומעקב תקציבי .6.3.1.11

 .עדת המכרזיםוישיבות והכנת חומרים לו .6.3.1.12

 .טכני ושירותים אדמיניסטרטיבייםסיוע  .6.3.1.13

 ',א בנספחכמפורט לצורך מתן שירותי הניהול יידרש היועץ להעמיד את נותני השירותים  .6.3.2

(. "נותני השירותים הקבועים"על פי דרישת הצוות ובהתאם לתוכנית העבודה )להלן: 

במשרה ויועמדו לטובת הצוות באופן שוטף  נותני השירותים הקבועיםהיועץ מתחייב כי 

 . כנית העבודה שתיקבעויבצעו את השירותים בהתאם לתומלאה 

פרויקט הקו הכחול ופרויקטים נוספים מקצועי והנדסי לשירותי בקרת תכנון ויעוץ  .6.3.3

 : ("הבקרה"שירותי )להלן:  הכוללים, בין היתר, את השירותים הבאים שבאחריות הצוות

 .)מוקדם, סטטוטורי, מפורט(בקרת תכנון הנדסה אזרחית בכל שלבי הפרויקט  .6.3.3.1

 .בקרת תכנון מערכות .6.3.3.2

 .T&Cמבחני מערכת, לרבות  .6.3.3.3
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 .סיוע בניתוח ובחירת חלופות .6.3.3.4

משרדי ממשלה, משרדי ככל הנדרש אל מול גורמי חוץ, כגון: השתתפות וייצוג  .6.3.3.5

 ניהול פרויקטים, מתכננים וכו'. 

ת לרבות: חוות דעת נוספות, סקירו ,ייעוץ מקצועי בנושאים רלוונטיים .6.3.3.6

 .מקצועיות, בדיקת תכניות תפעוליות וכו'

 שירותים מקצועיים נוספים ככל שיידרש. .6.3.3.7

)להלן:  א' בנספח כמפורט לצורך מתן שירותי הבקרה יידרש היועץ להעמיד את נותני השירותים  .6.4

( וכן נותני שירותים נוספים, אשר ידרשו מעת לעת בהתאם לתכנית "נותני השירותים הקבועים"

נותני השירותים היועץ מתחייב כי (. "נותני השירותים המזדמנים"העבודה השנתית )להלן: 

לתכנית ועמדו לטובת הצוות, על פי דרישתו, ויבצעו את השירותים בהתאם הקבועים והנוספים י

 . או ליועץ מעת לעתשיוצ ת העבודהולהזמנהעבודה שתיקבע ו

בהתקיים שירותי הבקרה. מתן לצורך  יועץ נוסףידוע ליועץ כי הצוות יהיה רשאי להתקשר עם  .6.5

ובהתאם לשיקול  צוותחלוקת העבודה ומתן המטלות השונות ליועץ יתבצעו על פי צרכי ההאמור, 

 ןרשאי לשנות את החלוקה ולהוסיף או לגרוע מטלות בהודעה שתינת יהיה דעתו הבלעדי. הצוות

והיועץ לא יוכל להעלות כל טענה בנוגע לחלוקה זאת. כן יובהר כי הצוות יום מראש,  30בכתב, 

 אינו מתחייב להיקף עבודה מסוים.

  שנתיתתכנית עבודה  .7

יפורטו המטלות הצפויות להתבצע  הבמסגרת ,מידי שנה יערוך הצוות תכנית עבודה שנתית .7.1

וכן  מטלות כאמורח האדם שיוקצה לצורך ביצוע הוכ, ןבאותה שנה, לוח הזמנים הצפוי לביצוע

 . ("תכנית העבודה")להלן:  התמורה שתשולם בגינן

היה ובהר כי תכנית העבודה מהווה מסגרת הצפויה להשתנות בהתאם לצרכי הפרויקט. הצוות יי .7.2

, ח האדםולהקטין/ להגדיל את המטלות ו/או את כובכלל זה ת העבודה רשאי לשנות את תכני

 . עפ"י שיקול דעתו הבלעדי

יובהר כי תכנית העבודה תפרט את היקף העבודה המירבי המאושר לנותני השירותים עוד  .7.3

על ידי נותני  נתנויאשר יוהייעוץ המקצועי, שירותי הבקרה הקבועים וכן מסגרות שעות עבור 

 . מזדמניםהשירותים ה

וך בפועל במהלך השנה שחלפה, ת פרט את המטלות שבוצעומסמך המהיועץ יכין, בסוף כל שנה,  .7.4

באותה שנה, הסקת מסקנות, המלצות וכד', על פי הנחיית  התייחסות לתכנית העבודה שאושרה

 (. "המסמך המסכם"הצוות )להלן: 

ות העמותה ואישור זה יהווה המסמך המסכם וכן תכנית העבודה יובאו מידי שנה לאישור מוסד .7.5

, לפי הרלוונטית קלנדריתהשנה הוצאת הזמנות עבודה ליועץ להפעלת היועץ ו/או ללהכרחי תנאי 

 . העניין

עבודתו מתבצעת בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת, הן מבחינת יודגש כי באחריות היועץ לוודא ש .7.6

היקף ותכולת העבודה, לרבות נותני השירותים הנדרשים לביצועה, והן מבחינת התמורה. ככל 
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שהיועץ סבור כי ביצוע מטלה מסוימת איננה כלולה בתוכנית העבודה ו/או כי יש לעדכן את היקף 

 14ע על כך לצוות, מראש ובכתב, כאמור בסעיף המטלה ו/או את התמורה בגינה, עליו להתרי

ו/או אשר לא עודכנה  מאושרת כנית עבודהוצע שלא בהתאם לתויובהר כי עבודה שתבלהלן. 

  ורה.כאמור בסעיף זה לעיל, לא תזכה את היועץ בכל תמ

פברואר לשנה -על אף האמור לעיל, ככל שתוכנית העבודה לא אושרה במהלך החודשים ינואר .7.7

הרלוונטית, היועץ יהיה רשאי להמשיך את עבודתו בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת של השנה 

מכל סיבה שהיא, הצוות יהיה רשאי , תוכנית עבודה טרם אושרה 1.3הקודמת. במידה וגם ביום 

יובהר  וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי., תמורה המגיעה ליועץ לאחר מועד זהמה 10%של לקזז סך 

 כי ליועץ תינתן האפשרות להעלות את טענותיו, בטרם ביצוע הקיזוז בפועל. 

על היועץ להיערך להקצות את נותני השירותים מטעמו בהתאם למפורט בתוכנית עבודה מאושרת  .7.8

שות הזמנות עבודה להפעלת נותן שירותים מסוים, וכן להתאים ועל פי הזמנות העבודה, ככל שנדר

את זמינות נותני השירותים בהתאם לשינויים שיחולו בתוכנית עבודה מאושרת במהלך השנה 

 הרלוונטית. 

 הזמנות עבודה .8

רק לאחר קבלת  היועץעל ידי  ותבצעי, לא הוגדרו בתכנית העבודה אשרם מזדמנים, שירותי .8.1

וסמנכ"ל כספים ומשאבים, בפורמט נציג הצוות ע"י  הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב

  כנספח ד'.המצ"ב 

היועץ יתבקש לחתום על טופס הזמנת העבודה ובחתימתו הוא מאשר את זמינותו לביצוע  .8.2

ואת  מטלות המפורטות בה, תוך עמידה בלוחות הזמנים,האת העבודה, את התחייבותו לבצע 

 לרבות אופן חישובה.  ,התמורה הכספית

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  .8.3

. קרי, שינויים כל שהם הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 בהזמנת העבודה ייעשו אך ורק בכתב ובאישור הצוות.

 היועץלא תזכה את  לעילכאמור  חתומהי עבודה שתבוצע ללא קבלת הזמנת עבודה ובהר כעוד י .8.4

 בכל תמורה.

טופס הזמנת עבודה שיכלול את  נציג הצוות אל היועץ בבקשה להגשת קודם לביצוע המטלה יפנה .8.5

( 3( המטלות שעל היועץ לבצע במסגרת הזמנת העבודה )2( תיאור העבודה )1הנושאים הבאים: )

( כח האדם שיוקצה לצורך ביצוע העבודה 4תוצרי העבודה )דוחות / מסמכים / שרטוטים וכו'( )

מידע/ הבהרות/ הנחיות ( נתונים/ 6( פירוט התשומות הנדרש מכל אחד מעובדי/יועצי היועץ )5)

( התמורה 8( לוח זמנים לביצוע העבודה )7שעל היועץ לקבל מהצוות על מנת לבצע את העבודה )

 ( אבני הדרך לתשלום.9המבוקשת )

הצוות יבחן את הצעת היועץ להזמנת העבודה ויעביר ליועץ נוסח מתוקן או הערות במידה וישנן.  .8.6

אם להערות הצוות. לאחר גיבוש הנוסח הסופי של היועץ יידרש לשנות את הזמנת העבודה בהת

 8.1בסעיף כאמור הזמנת העבודה תובא לאישור בצוות ונוסח חתום ומאושר, הזמנת העבודה, 

 ועבר לחתימת היועץ., ילעיל
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 נהלי עבודה .9

ידרש יהיועץ ישתתף בישיבות של הצוות ו/או של היועצים והמומחים ו/או של כל גורם אחר, כפי ש .9.1

 לצורך ביצוע העבודה, ועל פי דרישת הצוות מעת לעת.

הניהול יינתנו בירושלים וכי על היועץ לשכור משרדים בסמוך למשרדי  שירותייובהר כי מרבית  .9.2

 הצוות.

היועץ יעבוד תוך שיתוף פעולה עם היועצים והמומחים האחרים של הפרויקט ו/או עם כל גורם  .9.3

ו/או מי  אחר כפי שיורה הצוות, וככל שיידרש לשם ביצוע העבודה. יובהר בזאת כי נציג הצוות

לתת ליועץ הוראות בכל הנוגע לפרויקט ולביצוע עבודתו ובכל הנוגע לשיתוף יהיה מוסמך  מטעמו

 הפעולה האמור. 

היועץ מתחייב למסור לצוות תכנית עבודה מפורטת, דו"ח על התקדמות העבודה וכן מסמכים,  .9.4

דרש לכך על ידי הצוות,  ובין השאר בדחיפות יהסברים ו/או כל מידע בקשר לעבודה בכל עת שי

כן מתחייב היועץ לדווח לצוות על עיכובים, טעויות, תקלות,  ידי הצוות. י שיידרש עלותכיפות כפ

 ., בתוך זמן סבירבעיות, החלטות לא סבירות וכל מידע רלוונטי אחר אשר יש להביאו לידיעת הצוות

היועץ ידווח לצוות באופן שוטף ולכל הפחות אחת לחודש, על ההתקדמות בעבודתו ועל השלמת כל  .9.5

טלה. היועץ יגיש מדי חודש דו"ח חודשי מסכם ובו יפורטו הפעולות שבוצעו בחודש הקודם שלב ומ

תוך התייחסות והשוואה לתוכנית העבודה המאושרת וכן התייחסות לבעיות שהתעוררו, הצעות 

י יצורף דו"ח השעות שבוצעו בפועל, לפתרונן ותחזית הביצוע לחודש שלאחר מכן. לדו"ח החודש

שימות השונות שבוצעו על ידי כל אחד מאנשי צוות היועץ. לקראת סוף השנה יגיש לרבות פירוט המ

 . את המסמך המסכם כאמור לעילהיועץ 

 היועץ יקבל הנחיות מנציג הצוות בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה, וכן בנוגע למתכונת הדו"חות,  .9.6

היעדר הנחיות כאמור כדי באין התוכניות והמסמכים שיגיש היועץ לצוות בקשר אליה. מוסכם כי 

באמור לעיל כדי לחייב את הצוות אין פי ההסכם, וכי  לפטור את היועץ מאיזו מהתחייבויותיו על

 להוציא הנחיות מכל מין וסוג שהוא ליועץ. 

שיכלול פירוט של המשימות  על היועץ לערוך רישום של שעות העבודה שיבוצעו במסגרת הסכם זה .9.7

לפי שעות, מתחייב  חישוב התמורה הואבמקרים בהם על פי בקשתו. אשר יוגש לצוות שבוצעו ו

 מהיקף שעות העבודה שהוקצב לו  75%היועץ לדווח מיד לכשיעבוד מס' שעות השווה לשיעור של 

יובהר, כי ככל והיועץ יעבוד מעבר למכסת השעות הקבועות בהסכם הוא  .כאמור בהסכם זה להלן

 תהיינה לו כל טענה בגין זה כנגד הצוות.לא יהא זכאי לכל תשלום/תמורה ולא 

 באמצעיםמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל מסמך אשר יוגש ע"י היועץ, יוכן  .9.8

בפורמט המתאימים למערכת המחשב של באופן וויוגש לצוות במדיה אלקטרונית  ממוחשבים

בכפוף  .להנחיית נציג הצוותאו כל מערכת אחרת, בהתאם   MEZZOTEAM מערכתלרבות  ,הצוות

החומר בליווי תדפיס של התכולה. היועץ מתחייב לאפשר קבלה ו/או העברה יוגש  ,הנחיית הצוותל

 של חומר אליו ו/או ממנו במדיה אלקטרונית, תוך שימוש בתוכנות כפי דרישת הצוות.

ש ביצועם מחדש הצוות יהא רשאי לבקש תיקונים ו/או הבהרות ו/או תוספות וכן יהיה רשאי לדרו .9.9

מסמך אחר שיוגש לו על ידי היועץ. היועץ מתחייב להכניס בכל עבודה ו/או של כל חוות דעת ו/או 
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שלב של עבודתו שינויים ותיקונים, כפי שידרשו על ידי הצוות. מוסכם כי שכרו של היועץ מהווה 

  .תמורה נאותה גם עבור ביצוע שינויים אלה

עדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, תתבצע בהתאם שא באחריות המלאה והבליהיועץ י .9.10

להוראות כל דין. היועץ מתחייב לבצע כל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע השירותים 

חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת. היועץ בכל עת בהוראות כל דין, והכל על  יעמוד

התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם  מתחייב ליידע את הצוות בגין כל אי

 השירותים ביחס להוראות כל דין.

, והגורמים ים המקודמים על ידי הצוותלאור מורכבות הפרויקט כי ם על היועץמובהר בזה ומוסכ .9.11

ף חלופי הרבים המעורבים, וכן בשל היות הצוות גוף העשוי להמחות התחייבויותיו וזכויותיו לגו

קט, עשויים לחול בפרויקט ובעבודה שינויים המצריכים היענות היועץ וייוביל את ביצוע הפר אשר

  פי שיקול דעתו אות העשויות להשתנות מעת לעת, עלהורפי  לא עם הצוות עלושיתוף פעולה מ

  .ובהתאם לצרכיו של הצוותהבלעדי 

ביצוע השירותים ו/או להשפיע  אין בהתקשרות זו כדי ליתן ליועץ בלעדיות בקשר עםעוד מובהר כי  .9.12

על היקפי העבודה של יועצים נוספים. הצוות רשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להוסיף 

יועצים נוספים לביצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, להחליף יועצים או לבצע את 

רות. כך גם אין הצוות השירותים בעצמו וזאת בכל דרך שיבחר לנכון גם במהלך תקופת ההתקש

 .ובנספחיוהסכם זה ולת העבודה כפי שזו מפורטת בכמתחייב להיקף ולת

 נותני השירותים מטעם היועץ .10

כנספח , כאמור בהצעתו המצ"ב הקבועיםהיועץ יעמיד לטובת מתן השירותים את נותני השירותים  .10.1

 : י, באופן אישג'

ואנשי  מומחה הרק"ל הזר ,ראש צוות הניהול, מנהל האינטגרציה עבור שירותי הניהול:  .10.1.1

 . יאושרו על ידי הצוותידרשו וכפי ש, בנספח א'צוות נוספים המפורטים 

 .ראש צוות בקרה, רכז צוותי בקרות עבור שירותי הבקרה: .10.1.2

את אנשי הצוות הקבועים, שלא הוצגו במסגרת ההצעה. היועץ ישלח הצוות היועץ יציג לאישור  .10.2

לאישור הצוות את מסמכי קורות החיים, תעודות השכלה וכל מסמך רלוונטי אחר שיידרש על ידי 

ה. י. נציגי הצוות יהיו רשאים לראיין את המועמדים הרלוונטיים, לפני מתן מענה לפניהצוות

. צוותוצעים יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האישור או דחיית נותני השירותים המ

 ימי עבודה.  14התייחסות הצוות תינתן בתוך 

נותני שירותים , מתחייב היועץ להעמיד לרשות הצוות הקבועיםבנוסף לנותני השירותים  .10.3

או בכל תחום הנדרש על פי צרכי הפרויקט ו/ 'א בנספחהמפורטות  תבדיסציפלינו מזדמנים

  . החברה הזרהבין אם באמצעות חברתו ובין אם באמצעות  ,הצוותובהתאם לדרישת 

שירותיהם על פי צרכי ודרישות הצוות. במקרה  את יעניקו מזדמניםיובהר כי נותני השירותים ה .10.4

עביר לביצוע השירותים, הרי שהוא י ד מי מבין נותני השירותים המזדמניםבו יידרש היועץ להעמי

לאישור הצוות, במועד המוקדם האפשרי לאחר דרישת  טיאת פרטי נותן השירותים הרלוונ

א לאשר את מי מנותני השירותים המזדמנים הצוות. לצוות שיקול הדעת הבלעדי לאשר/ל
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מטעם היועץ, כאשר בראש ובראשונה יבחן הניסיון המקצועי והידע של המועמד, בכל  המוצעים

בשל העדר  ות את נותן השירותים,שר הצובמקרה בו לא יא. הקשור למטלה אותה הוא נדרש לבצע

התייחסות הצוות תינתן ניסיון מספק או מכל סיבה אחרת, הרי שהיועץ יציע לצוות מועמד חלופי. 

 ימי עבודה.   14בתוך 

ייגזר מתכנית העבודה  ,מזדמנים, הקבועים וההעבודה של נותני השירותים היקףיובהר כי  עוד .10.5

את הזכות לערוך שינויים, להרחיב לעצמו ומהמטלות שיוטלו על היועץ מעת לעת. הצוות שומר 

או לצמצם את היקפי העבודה והכל בהתאם לצרכי הפרויקט ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי 

 שהיועץ יוכל להעלות טענה בקשר לכך. 

יום מראש ובכתב לגבי יועץ ישראלי או  30נתן ליועץ יהודעה על שינוי בהיקף העבודה תיצוין כי  .10.6

כתב לגבי יועץ זר השוהה בישראל ביום מראש ו 60 -השירותים מחוץ לישראל ו את יועץ זר שמבצע

 לצורך מתן השירותים לצוות. 

 יעניקו אשר , לרבות נותני השירותים מטעם החברה הזרה,היועץ מטעם נותני השירותים .10.7

 להלן.  13.5כאמור בסעיף  נוכחותםלדווח על  יידרשו ,מלאה משרה של בהיקף שירותים

על היועץ להעביר מראש, לפני תחילת כל חודש את הימים בהם צפויים נותני השירותים כן,  כמו .10.8

מחוץ לישראל. בסוף החודש או עם הגשת החשבון, על היועץ להעביר דיווח הזרים מטעמו לשהות 

ות בפועל. מובהר כי התחייבות היועץ לזמינ על הימים בהם שהו היועצים הזרים מחוץ לישראל

ם במשרדי הצוות ככל שיהיה צורך, מהווה תנאי יסודי נותני השירותים מטעמו ונוכחות

 סות על היועץ בהתאם לנזק הצפוי מהפרה כאמור. להתקשרות זו והפרתם עשויה להטיל קנ

 :םהשירותי נותניהחלפת  .10.9

אישור מראש ובכתב  ע"י היועץ תתאפשר אך ורק לאחר קבלת שירותיםה נינותמי מהחלפת  .10.9.1

על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות  ימי עבודה, 14, בתוך של הצוות. אישור כאמור יינתן

 הקודם נותן השירותיםובכפוף לכך שהמחליף יהיה לכל הפחות בעל הניסיון והכישורים של 

, ככל שנקבעו להסכם זה כנספח א'עמוד בדרישות תנאי הסף הקבועות בהזמנה המצורפת יו

ה כפולה )לא תשולם תמור לבצע חפיפה מלאה ומסודרת על חשבונועל היועץ  .תנאי סף

  .בתקופת החפיפה(

ללא אישור הצוות  החלפת מי מנותני השירותיםבמקרה ותתבצע מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10.9.2

השירותים  מי מנותניהחודשים הראשונים מיום תחילת עבודתו של  24במהלך  ו/או

להטיל  או\ויהיה הצוות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל הסכם זה לאלתר בפרויקט, 

 . עד שלושה חודשי עבודה של נותן השירותים המוחלףשל סך ב קנס על היועץ,

ם, לא ישולמו דמי העברה נוספים  כמו כן, ככל ויוחלף מי מנותני השירותים הקבועים הזרי .10.9.3

 .להלן 12.10.6בסעיף אמור אלא בהתקיים ה

לא יהיו לשביעות רצונו של הצוות, יהיה הצוות  שירותיםה נינותמי מבמידה ושירותיו של  .10.9.4

תחול החובה להחליפו  יועץרשאי לתת הודעה מראש ובכתב בדבר הצורך להחליפו ועל ה

כנספח המצורפת בהזמנה הקבועות בנותן שירותים אחר מתאים העומד בדרישות תנאי הסף 
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 יועץימים ממועד הודעת הצוות. על ה 14וזאת בתוך ככל שנקבעו תנאי סף, , להסכם זה א'

 .)לא תשולם תמורה כפולה בתקופת החפיפה( יהיה לבצע חפיפה מלאה ומסודרת על חשבונו

לא תהווה עילה  לעיל כאמור או הפסקת עבודה של מי מנותני השירותים החלפהר כי יובה .10.9.5

לדחייה ו/או איחור ו/או גריעה ו/או פגיעה אחרת בביצוע התחייבויות היועץ על פי הסכם 

 זה. היועץ יהא מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

 תקופת ההתקשרות .11

 . שתאושר מדי שנה בהתאם לתכנית העבודה, שנים 7עד ההתקשרות עם היועץ תהיה לתקופה של  .11.1

בנוסף, הצוות יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות של שנה ו/או חלקה וזאת עד שנה  .11.2

ה של הקו הכחול. הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף זה אלאחר תחילת ההפעלה המסחרית המל

 ורמים הרלוונטיים בצוות ובהתאם לאמור בהסכם זה. תהיה בכפוף לאישור הג

, יועץהצוות יהיה רשאי, בכל שלב על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם ה .11.3

 לעיל. 10.6כאמור בסעיף תינתן הודעה בעניין זה  .לאמור בהסכם זהבהתאם 

מכל סיבה , כולם או חלקם, הצוות יהיה רשאי להקפיא ו/או לבטל את ביצוע השירותיםכמן כן,  .11.4

 .שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צורך בנימוק

 התמורה .12

עבור כל נותן שירותים  ישולם כריטיינר חודשת נותני השירותים הקבועיםעבודת התמורה בגין  .12.1

וכאמור  'ג כנספח המצורפת היועץ של הכספית להצעתו בהתאם, שיבצע את עבודתו בפועל

 . נספח ב'ב

שעות חודשיות וכל היקף עבודה זמני ו/או  180יובהר כי חודש עבודה מלא יחושב לפי היקף של  .12.2

 חלקי ייגזר מהיקף זה. 

נספח , הכספית של היועץ תוהצעמעל אף האמור לעיל, במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לאשר חריגה  .12.3

למטלה, מומחיות ייחודית  ניסיון יוצא דופן, ניסיון מותאם וזאת בשל נסיבות ייחודיות, כגון:, 'ג

 . ובכפוף לאישורים הנדרשים והכל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות ,וכדומה

התשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפועל כדלקמן: בחודשים בהם הדיווח המאושר של שעות  .12.4

מי , או במצב בו נעדר שיאושר לויפחת מסך שעות העבודה  מי מנותני השירותים העבודה של 

מביצוע השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה שהיא  מנותני השירותים

ינוכה מהתמורה כאמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות לבין  ("תקופת ההיעדרות"להלן: )

 היקף השעות אותו היה עליו לבצע. 

תימדד על בסיס חצי , אשר 10%יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד  .12.5

שנה יבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותה התקופה. במקרה חצי לשנתי. אחת 

 של חריגה ממסגרת היקף שעות העבודה, מעבר לאמור בסעיף זה לעיל, לא תשלום תמורה נוספת. 

בודה מהיקף הע 75% -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בחודשים בהם דיווח השעות המאושר יפחת מ .12.6

המאושר עבור מי מנותני השירותים, התמורה עבור אותם חודשים תשולם באופן יחסי לשעות 

 שביצע נותן השירותים בפועל. 

 מידי חצי שנה יבחנו דו"חות השעות של החצי שנה האחרונה ויערכו התאמות לחשבונות.  .12.7
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קיזוז  מהשעות הנדרשות, יערך 90%-יובהר כי ככל ושעות העבודה הממוצעות יפחתו מ .12.7.1

(. בכל מקרה לא תשולם תמורה נוספת 90%על לרף המינימאלי הנדרש )ובין השעות בפ

 ממסגרת השעות.  בדיעבד במקרה של חריגה

לעיל, ובעת הבחינה החצי שנתית  12.6ככל ובוצע קיזוז באיזה מן החשבונות לפי סעיף  .12.7.2

 , תבוצע השלמה בהתאם.  75%-נמצא כי היקף העבודה הממוצע של נותן השירותים גבוה ב

תכנית עבודה בכל  ייקבעו התשלוםוכן תנאי  נותני השירותים המזדמנים עבודתגין בהתמורה  .12.8

 ודה, על פי אחת מהאפשרויות הבאות:עב ו/או בהזמנת שנתית

 . RFT-הצעת היועץ עבור שירותי בקרה הנדסית ל .12.8.1

, כגון: תעריף נת"י, תעריף א.א.א.י עבור שירותי בקרה הנדסית אחרים תעריפים מקובלים .12.8.2

, כפי או כל תעריף רלוונטי שיפורסם בעתיד תעריף משרד הביטחון, תעריף משרד השיכון,

 . ומקובל בצוותשנהוג 

תשומות עבודה: במקרים בהם לא קיים תעריף מתאים, התמורה תיקבע כשכר סופי,  .12.8.3

בהתאם להערכת התשומות הנדרשות לביצוע השירותים ולהצעתו הכספית של היועץ. 

 אבני הדרך לתשלום יקבעו בהתאם לשלבי העבודה והתוצרים שיידרש היועץ למסור.

במקרה בו הצוות יבקש לקבל את השירותים המזדמנים באמצעות יועצים חיצוניים ו/או  .12.8.4

מעלות  5%חברות חיצוניות, רשאי הצוות לקבוע כי לתמורה תתווסף תקורה של עד 

 העבודה. 

תשולם  מטלה כלשהיעבור כי התמורה אום עם היועץ, י, בתלקבוע רשאייהיה  הצוותכי  יובהר .12.9

 כסכום סופי וקבוע.  

 רכיבי תמורה נוספים .12.10

על אף האמור לעיל, בגין עבודת נותני השירותים הזרים )והם בלבד( ישלם הצוות ליועץ סכומים 

 נוספים כמפורט להלן: 

 לחודש. ₪  10,000 סך של ימים בחודש בישראל ישולם 12עבור שהות רצופה של מעל  .12.10.1

 ליום.  יורו 200ימים( בחודש בישראל ישולם סך של  12 -עבור שהות מזדמנת )פחות מ .12.10.2

יום( תשולם תמורה בהתאם  12עבור שהות מזדמנת של יועצים ישראלים בחו"ל )עד  .12.10.3

 להנחיות החשב הכללי. 

"ל, תשולם תמורה בהתאם לתקציב עבור שהות ארוכה יותר של יועצים ישראלים בחו .12.10.4

 קבע מראש. שי

אחת לביקור( של יועצים זרים לארץ או יועצים  –ת: בעבור טיסה )הלוך/חזור טיסו .12.10.5

כולל הוצאות נסיעות  יורו, 1,000ישראלים שישלחו לחו"ל תשולם תמורה בסך של עד 

 פנים וכנגד חשבוניות.

הכוללים דמי , ₪ 90,000ישולם סך של  (:mobilization fees)דמי העברה חד פעמיים  .12.10.6

ות ומיסים אחרים החלים על עובדים זרים בישראל. דמי העברה אלו העברה, תשלומי ויז

, אשר וים חלק מנותני השירותים הקבועיםישולמו רק לנותני השירותים הזרים המהו

מעתיקים את מקום מגוריהם לישראל לצורך עבודתם בפרויקט. יובהר כי לא ישולמו דמי 

מקרה בו נדרשת החלפת נותן העברה עבור נותני שירותים המתגוררים בישראל ו/או ב
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שולמו עבורו דמי העברה, אלא אם החלפתו נובעת מסירובה של רשות אשר שירותים 

החלפתו נעשתה אם או  להאוכלוסין וההגירה לאשר את המשך העסקתו ושהותו בישרא

 .מתן השירותים על ידותחילת לאחר שלוש שנים ממועד 

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .12.11

 התמורה תוצמד למדדים הבאים:  .12.12

: יהיה המדד הקובע לכל הרכיבים השקליים. המדד הקובע יהיה לצרכן המחיריםמדד  .12.12.1

 .  2021מדד חודש ספטמבר 

12.12.2.  European Union HICP (eu27) –  .יהיה המדד הקובע לכל הרכיבים במטבע זר

 .2021המדד הקובע יהיה מדד חודש ספטמבר 

 ,ישירות ועקיפות ,זה הינה סופית וכוללת את כל הוצאות היועץ יובהר כי התמורה על פי הסכם .12.13

 כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. 

 חשבונות: .13

 . bills@jtmt.gov.ilלהעביר את החשבונות לכתובת המייל:  היועץעל  .13.1

כי חשבונות אשר  הנדרשים. יובהראת כל המסמכים הרלבנטיים  וויכלל יםמפורט ויהי נותהחשבו .13.2

 , אתבין היתרש יכלול, כל חשבון שיוג .לא יוגשו כראוי עלולים לגרום לעיכוב בביצוע התשלום

 להלן:הטבלה המרכזת 

סכום חוזי כולל  סעיף

 לסעיף

% ששלום עד 

 כה

סכום ששולם עד 

 כה

% המוגש 

 בחשבון זה

סכום המוגש 

 לסעיף זה

      

חשבון יוגש  שוטף ובסמוך למועד ביצוע העבודה. במקרה בולהגיש את החשבונות באופן היועץ על  .13.3

לאחר , על פי שיקול דעתו , יהא הצוות רשאיממועד ביצוע העבודה באיחור של שלושה חודשים

 החל מהחודש הרביעי, מהתמורה בעבור כל חודש איחור 10%לקזז סך של ששלח התראה ליועץ, 

   ש איחור( ויקוזז מהתמורה של היועץ.. הקנס יוטל באופן מצטבר )בעבור כל חודלאיחור

ההתחשבנות הסופית לכל נותן שירותים תתבצע בהתאם לתאריך סיום העסקתו יובהר כי  .13.4

 בפרויקט. 

על היועץ לתעד את שעות העבודה של נותני השירותים מטעמו באמצעות מערכת ממוחשבת ולצרף  .13.5

ישוב שעות העבודה וכי עבודה את פלט התיעוד לחשבונות. יובהר כי לא יוכרו שעות נסיעה בח

 מהבית של נותני השירותים הקבועים תתאפשר באישור מראש בלבד.  

אחת לרבעון יצרף היועץ דו"ח מעקב בו ידווח סטטוס התקדמות תכנית העבודה והמטלות  .13.6

 הנוספות שיאושרו.  

 יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.  60התמורה תשולם במועד שוטף + .13.7

 זה בהסכם כלולים שאינם נוספים שירותים .14

ו/או בתכנית העבודה ו/או בהזמנת  )או בתוספת לו( זה בהסכם כלולים שאינם שירותים ביצוע .14.1

  .("שירותים נוספים")להלן:  הצוות של ובכתב ומראש בכתב לאישור כפוף , יהיהעבודה

, פה בעל ובין בכתב בין, הוראה קבלת על ובכתב מיידי באופן צוותל להודיע בזאת מתחייב היועץ .14.2

 .נוסף תשלום לו מקנה כן ועל מהווה שירותים נוספים היועץ לדעת אשר
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 : הבא הפירוט את תכלול לעיל כאמור בכתב הודעה .14.3

ו/או  )או בתוספת לו( בהסכם שנקבעה העבודה מתכולת החורג והיקפה המבוקשת ההוראה .א

זו מהווה שירותים  הוראה, שלדעתו לכך והסיבות בתכנית העבודה ו/או בהזמנת עבודה

 נוספים. 

 מיישום הנובעות התקציביות ההשלכות את מיטבי באופן המשקף אומדן לציין היועץ על .ב

 אומדן הערכת(. ב"וכיו נדרש אדם כוח, ז"לו על השפעה, עלות, כמויות כתב) הנדרשת ההוראה

 לשירותים יחסי באופן האומדן יחושב, מתאים שיעור בהעדר. נספח ב' על תבוסס כאמור

 .ההסכם במסגרת הנדרשים דומים

- מ יאוחר לאולעיל,  14.2כאמור בסעיף  הוראה קבלת עם מיד תישלח, לעיל כאמור היועץ הודעת .14.4

 .זו הוראה ביצוע לפני מקרה ובכל, ההוראה קבלת מיום ימים 10

מבלי שהודיע על כך כאמור בסעיף  ,מהווה שירותים נוספיםבמקרה בו ביצע היועץ עבודה שלטענתו  .14.5

כל תמורה , לא יהיה היועץ זכאי ללביצועהבכתב מראש ולעיל ומבלי שקיבל את אישור הצוות  14.4

 .  נוספת

 זמנים ותלוח .15

על ידי נציג  ויקבע, אשר אבני דרך לביצוע המטלות השונותבוהזמנים  ותוחלהיועץ מתחייב לעמוד ב .15.1

מת המטלות . במידה והיועץ סבור שיש גורם המונע ממנו את השלהצוות ו/או בהזמנת עבודה

להתריע על כך בכתב מיד עם היוודע לו על הגורם המעכב. במידה  מחויב, הוא בהתאם ללוח הזמנים

 טענתו לא תשמע אלא אם כן יחליט הצוות אחרת. ,ולא עשה כן

על פי שיקול דעתו מהתמורה המגיעה ליועץ,  5%ות לקזז יקנה לצוות זכעיכוב בביצוע מטלה כלשהי  .15.2

 יובהר כי ליועץ תינתן האפשרות להעלות את טענותיו, בטרם ביצוע הקיזוז בפועל. הבלעדי.

עבור אבני  תשלומים המגיעים ליועץהאת  לעכבהצוות שומר לעצמו את הזכות למרות האמור לעיל,  .15.3

ככל והיועץ ישלים את ביצוע המטלה  ולא לקזזם בשלב זה. תדרך הקודמות לאבן הדרך הסופי

 המקורי, רשאי הצוות לשחרר את התשלומים שעוכבו.   בלוח הזמניםבהתאם לאבן הדרך הסופית 

 וביטוח אחריות .16

היועץ יהיה אחראי מבחינה מקצועית כלפי הצוות וכלפי כל צד שלישי, לביצוע העבודה באופן הטוב  .16.1

 ביותר, במיומנות גבוהה, על פי כל דין. 

האחריות על עבודת היועץ תהא על היועץ בלבד ע"פ כל דין, וכך גם לגבי טיב ואופן מתן השירותים  .16.2

ד מטעמו או בשמו. הסכמת הצוות ו/או אישורו של ו/או ביצוע העבודה על ידו ו/או על ידי כל עוב

הצוות בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים אינם משחררים את היועץ מאחריותו הבלעדית 

 ₪.  25,000,000אחריות היועץ תהיה עד לסך של לביצועם. 

לה ו/או היועץ מקבל על עצמו את האחריות המלאה והמוחלטת ע"פ כל דין בגין כל תאונה ו/או חב .16.3

( מכל מין וסוג שהוא שיגרמו מכל סיבה שהיא לצוות ו/או ליועץ "הנזק"נזק ו/או אובדן )להלן: 

קב כל מעשה ו/או מחדל , ערכוש היועץ ולכל צד שלישי כלשהולאו ו/עובדיו ו/או לרכוש הצוות לו

 לכך. תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או בקשר  ,בין במישרין ובין בעקיפיןשל היועץ, 
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ית למעשים או עוולות או מחדלים שלוחהצוות לא יישא בשום מקרה באחריות  כיבזה  מוסכם .16.4

היועץ או העובד מטעמו, שאינם כלולים בביטוח אחריות מקצועית. היועץ מתחייב  שנעשו על ידי

גרמו לצוות בגין התרשלות בעבודתו או בגין הפרת צוות על כל נזק או הוצאה כספית שילפצות את ה

 חובה חקוקה או בגין הפרת הסכם זה. 

ממנו על  פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעהיועץ בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או  .16.5

פי כל דין לצוות ו/או לכל גורם הקשור בהזמנת הפרויקט ו/או לאנשים המועסקים על ידו ו/או לכל 

שלישי. כמו כן יפצה היועץ את הצוות וישפה אותו בגין כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או צד 

ההפסדים מכל סוג שייגרמו לו בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תופנה אל הצוות מטעם כל צד שלישי 

שהוא בקשר עם ביצוע העבודה ו/או תוצאותיה. הצוות יודיע ליועץ על כל טענה ו/או תביעה כאמור 

ר תוגש כנגדו, ויאפשר לו לקחת חלק במו"מ לפשרה ו/או להתגונן בעצמו ועל חשבונו מפני אש

 התביעה. 

 ביטוח .16.6

, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותיועץ אחריותו של הלהבטחת  .16.6.1

ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת  תקופתלמשך כל  ולערוך ולקיים על חשבונ היועץמתחייב 

, להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתומתאימים  ביטוחים אחראי על פי דין ימצאבה 

ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  (. "טופס האישור על קיום ביטוחים"והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:  נספח ה'

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין  יועץה .16.6.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת המורשים בישראל  יועץבידי מבטחי ה

במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר  צוותליועץ ידי מבטחי ה-האישור חתום על

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד  יועץה בתרופות בגין הפרת ההסכם. צוותהפרתו מזכה את ה

עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה 

 .הצוותכלשהי מ

 :לכלול את הסעיפים הבאים היועץ מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .16.6.3

 בביטוחי צולבת לאחריות בכפוף הצוות או/ו יועץה – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .א

 :החבויות

במסגרת העמותה  הפועל, צוות תכנית אב לתחבורה - הביטוחי הכיסוי" לעניין צוות"ה .ב

ו/או מדינת מכרזים הבינמשרדית ורבני ירושלים ו/או ועדת האלתכנון פיתוח ושימור 

 בדיםעו או/ו  בנות חברות או/וישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים 

 .ל"הנ של ומנהלים

 או מעשה עם בקשר או/ו בגין צוותה אחריות את מכסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .ג

 .השירותים  עם בקשר מטעמו ומי יועץה של מחדל

 לנזקים כמעביד אחריות עליו ותוטל היה צוותה את לשפות מורחב מעבידים חבות ביטוח .ד

 .השירותים ביצוע עם בקשר יועץה לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה תאונת בגין

 או/ו השירותים ביצוע עם בקשר או/ו בגין צוותה אחריות את מכסה המוצר חבות ביטוח .ה

 .השירותים עם בקשר מטעמו ומי השירותים נותן של המוצרים
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 .ההתקשרות התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – המוצר חבות ביטוח .ו

 . חומרה שירותי ויינתנו ככול יערך המוצר חבות ביטוח .ז

 חובה הפרת עם בקשר או/ו בגין צוותה אחריות את מכסה מקצועית אחריות ביטוח .ח

 .השירותים עם בקשר מטעמו ומייועץ ה של מקצועית

 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול –מקצועית אחריות ביטוח .ט

 .ההתקשרות

 אחריות בגבולות המוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל יהיה ניתן .י

 .  ל"הנ בביטוחים האחריות גבולות הגדלת ללא משותפים

 ביטוח מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום .יא

 . ₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים

 . מבוטל בפוליסות וקיים ככל רבתי רשלנות חריג  .יב

 שגרם מי כלפי למעט, צוות ו/או הבאים מטעמוה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .יג

 .בזדון לנזק

 צוותל שתימסר לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .יד

 לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, מטעמו הביטוח חברת או/ו יועץה י"ע, בכתב הודעה

 .המבוקש השינוי או/ו הביטול מועד

 לפי המגיע  השיפוי במלוא אותה המזכה", ראשוני ביטוח" הן הפוליסות הצוות לגבי .טו

 זכות יועץה של הביטוח לחברת שתהיה מבלי  בביטוחיה השתתפות זכות ללא, תנאיו

 הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתףהצוות  ממבטחי תביעה

 כפל ביטוח של טענה על יוותרו הביטוח וחברת היועץ ספק הסר ולמען, 1981 – א"תשמ

 .ל"הנ כלפי

 כלל קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף .טז

  . [ מקצועית אחריות ביטוח למעט]  הביטוח התחלת במועד התקפות ביטוח

 צוותההביטוח לבחינת  פוליסות את להמציא יועץמה, לדרוש , אך לא חייברשאי צוותה  .16.6.4

 .ידרוש הצוותו/או התאמה ש לבצע כל שינוי ו/או תיקון מתחייב יועץוה

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ע .16.6.5

אחריות כלשהי  יועל התאמת הביטוחים ולא יטילו על צוותלא יהוו אישור כלשהו מה צוותל

פי -פי הסכם זה או על-על יועץשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הבק

 כל דין. 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י יועץה .16.6.6

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

ו/או  יועץלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה יועץה .16.6.7

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 

להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. 

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  יועץמובהר, כי ה

 יסות.ההשתתפות העצמית הקבועה בפול
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לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  מתחייב יועץה .16.6.8

 בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 אחראייועץ ה יהיה, צוותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות היועץ ה הפר .16.6.9

על כל נזק כספי ו/או  צוות טענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ואחר שיגרם ל

 הסבת ההסכם .17

היועץ מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או  .17.1

מראש ובכתב. ניתנה הסכמת חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הצוות 

הצוות כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מהתחייבות ו/או מאחריות ו/או מחובה כלשהי 

 על פי כל דין ולפי הסכם זה.

הצוות רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה,  .17.2

בכפוף לשינויים , ובלבד שזכויות היועץ לא תיפגענה כולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת היועץ

 . המתחייבים

 היחסים בין הצדדים .18

כלפי הצוות לעבודתם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע , על פי דין, היועץ יהיה אחראי .18.1

הסכם זה, כאילו בוצעו במישרין על ידו, וליועץ לא תהיה כל טענה המבוססת על ביצוע העבודות 

 בידי מי מהם. 

היועץ ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם הצוות. אין לפרש כל זכות של הצוות להורות, לפקח  .18.2

יועץ ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד של או להדריך את ה

 עובדי הצוות. 

בביצוע  כל גורם מטעמו הקשורליועץ ו/או לעובדיו ו/או  להסרת כל ספק מצהירים הצדדים כי .18.3

לא תהיינה כל זכויות של עובדים אצל הצוות, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות  הסכם זה

ובדים בצוות, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או לע

 . פסקת ביצוע העבודה, מכל סיבה שהיאסיומו ו/או ה

 עובדיםהצוות לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר ל .18.4

המועסקים על ידי היועץ. במידה שקיימת חובה, על פי כל דין, לנכות למשרות אלה סכומים משכר 

 המועסקים על ידי היועץ, ייעשה הדבר על ידי היועץ ועל חשבונו בלבד. 

 היועץ מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות הדין ולפעול בהתאם לחוקי העבודה. .18.5

-רת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב החוק להגב הפר היועץ אחת או יותר מהוראות .18.5.1

 לפיה עליו לפעול לתיקון ההפרה. ה רשאי הצוות לשלוח ליועץ התראה , יהי2011

 את ההפרה תוך זמן סביר.  יועץה לעיל, יתקן 18.5.1נמסרה התראה ליועץ כאמור בסעיף  .18.5.2

      מו לאלתר, יהיה רשאי הצוות לבטל את ההסכם עלא תיקן היועץ את ההפרה תוך זמן סביר,  .18.5.3

 והיועץ לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו בגין ביטול ההסכם.
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ככל שהצוות ייתבע ע"י היועץ או מי מעובדיו של היועץ, לרבות במקרה בו יישלח לצוות מכתב  .18.6

מיד עם דרישת  דרישה טרם נקיטת הליכים, מתחייב היועץ לשפות את הצוות בכל סכום שיידרש

ליועץ אודות כל דרישה ו/או תביעה, אשר תוגש מטעם עובדיו של היועץ, . הצוות יודיע הצוות

 וייתן ליועץ הזדמנות סבירה להתגונן בנוסף. , בהזדמנות הראשונה

ייתבע הצוות על ידי מי מעובדיו של היועץ, יסכים היועץ מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו  .18.7

 לצירופו כנתבע נוסף בתביעה, ככל שהצוות יבקש לצרפו. 

חויב הצוות לשלם בפסק דין סופי סכום כלשהו, לאחד או יותר מעובדי היועץ שהועסקו על ידו,  .18.8

בתוספת הוצאות  סק הדין,מתחייב היועץ לשפות את הצוות במלוא הסכום בו חויב הצוות על פי פ

 . , מיד עם דרישת הצוותמשפטיות הסבירות

 זכויות יוצרים .19

אסף ו/או יוכן ע"י היועץ בקשר לעבודה על פי הסכם זה וכן כל תוצר ימובהר בזה כי כל חומר שי .19.1

כניות, שרטוטים, ניתוחים שר לפרויקט, ובכלל אלה דו"חות, תכתוב או בלתי כתוב של עבודתו בק

( יהיו שייכים לצוות בלבד, וליועץ לא "חומר הפרויקט"רעיונות תכנוניים וכל רעיון אחר )להלן: 

תהא בהם כל זכות יוצרים, למעט הזכות לקריאת שמו על עבודותיו. כמו כן יהא הצוות רשאי 

לדרוש כי על חומר הפרויקט ו/או על מסמכים הקשורים בעבודה יצוין מזמין העבודה ו/או מממן 

התחבורה ו/או "העמותה לתכנון, של עיריית ירושלים ו/או משרד העבודה ו/או הצוות ו/או שמה 

 ירושלים".  –פיתוח ושימור אורבני 

ישמו או לשנותו מוסכם בזה כי לצוות תהא הזכות לעשות כל שימוש בחומר הפרויקט, ובכלל זה לי .19.2

לשם שינוי ו/או , לעיריית ירושלים ו/או משרד התחבורה ,, לרבות אך לא רקאו למוסרו לאחרים

חר. היועץ לא יהא רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד לא לכל צורך א ולשם ביצוע ו/א

יוכל לטעון כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות היוצרים שלו 

 ו/או בזכותו המוסרית בחומר הפרויקט. 

נעשו ושולמו על אשר , בחומרים )לרבות תוכנות ופיתוחים מקצועיים(וכל לעשות שימוש היועץ לא י .19.3

היועץ לא יוכל למכור או להציע את המוצרים אשר פותחו עבור הצוות ללקוחות בנוסף,  .ידי הצוות

 . מבלי אישור בכתב ומראש מאת נציג הצוות נוספים שלו

כל מסמך הקשור בביצוע העבודה לגבי ליועץ לא תהא זכות עיכבון בקשר לחומר הפרויקט, לרבות  .19.4

או שהגיע אליו במסגרת הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של היועץ להחזיק בידו 

 העתקים של כל מסמך, כמתחייב על פי הדין. 

בהתאם להוראות החוק והדין באשר לזכויות  יוכנולוודא כי כל מוצריו ו/או עבודתו על היועץ  .19.5

יועץ לעשות שימוש רק בחומרים אשר זכויות היוצרים לגביהם הוסדרו עם יוצרים. קרי, על ה

בעליהם. מבלי לגרוע מן האמור יובהר, כי בכל מקרה של שימוש לא חוקי בתמונות, תוכנות, 

במלוא האחריות המשפטית ובכל  היועץיישא סמלים, סלוגנים, פונטים, מפות, רעיונות ועוד 

בגין כל הוצאה  צוותהזכויות. היועץ מתחייב לשפות את ההנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהפרת 

. כמו כן, היועץ מתחייב לשאת בכל הפרת הזכויות כאמורו/או תשלום אשר יבוצע על ידו בשל 

 העלויות הכרוכות בהליך משפטי, ככל שיהיה.
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אם  סעיף זכויות היוצרים שבהסכם זה לעיל יחול בכל מקרה, בין אם יבוצע הסכם זה עד תומו, בין .19.6

יופסק ביצועו ובין אם יבוטל מכל סיבה שהיא, ומבלי תלות בזהות מפר ההסכם ו/או באשמה 

 תורמת כלשהי של מי מן הצדדים להפסקת ביצועו ו/או לביטולו של ההסכם.

 הצדדים מצהירים כי שכרו של היועץ מהווה תמורה נאותה אף בהתחשב באמור בסעיף זה.  .19.7

 סודיות .20

למסור, או להביא לידיעת כל אדם או גוף, כל לפרסם, ולא להודיע,  היועץ מתחייב לשמור בסוד .20.1

מידע ו/או נתונים ו/או תכניות מכל סוג שהוא שיימסרו או ייוודעו לו בכל דרך שהיא בקשר עם 

ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לצוות, וכן לגרום לכך שעובדיו ישמרו אף הם על סודיות כאמור, 

יובהר כי גילוי  .מראש ובכתב לכך קבלת אישור הצוותאלא לאחר , בתקופת ההסכם וגם לאחריה

 פרטים מכוח הדין לא יחשב כהפרת הוראה זו, ובלבד שניתנה לצוות הודעה מראש על כך. 

היועץ מתחייב שלא להשתמש במישרין ו/או בעקיפין, מחוץ לעבודתו עבור הצוות, בידע המקצועי,  .20.2

, ללא קבלת אישור או שישמש אותו בהכנת העבודהבידע המסחרי, ובקניין הרוחני המשמש ו/

 . מראש ובכתב לכך הצוות

 ניגוד עניינים .21

היועץ מצהיר בזה כי בחתימתו על הסכם זה ובפעולותיו לביצוע העבודות על פיו אין כל סתירה  .21.1

ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או של כל גורם מטעמו כלפי צדדים 

אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו  שלישיים וכי

 על פי הסכם זה. 

אם וככל שיתברר לצוות כי הוא עומד בפני טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט  .21.2

ר. בין כל צעד שימצא לנכון, על מנת לאפשר את התקדמות הפרויקט בדרך הטובה והמהירה ביות

היתר יהיה הצוות רשאי להגיע לכל הסדר עם כל צד שלישי בנוגע לעניינים אלה, לאחר שיעדכן 

 בדבר את היועץ, והיועץ ישפה את הצוות במלוא הוצאותיו ו/או הנזקים שייגרמו לו כתוצאה מכן. 

ן מילוי היועץ, עובדיו וכל גורם מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים, בי .21.3

תפקידיהם על פי הסכם זה ובין מילוי תפקיד אחר שלהם ו/או של תאגידים, שבשליטתם הישירה 

 ו/או העקיפה,  לבין ענייניהם האישיים. טובת הפרויקט והצוות הם שיגברו על כל עניין אחר. 

כל עובדי היועץ ו/או מנהליו ו/או בעל מניותיו יימנעו מכל פעולה שיש בה משום ניצול הזדמנויות  .21.4

עסקיות, במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ו/או לתאגידים שבשליטתם הישירה ו/או העקיפה, כל 

 עוד הסכם זה תקף ובמשך השנתיים שלאחר הפסקת ההתקשרות. 

יב בזה שלא לקבל כספים או כל תמורה אחרת שהיא בגין כל היועץ וכל גורם מטעמו מסכים ומתחי .21.5

 הקשור לביצוע העבודה, אלא מן הצוות בלבד ובהתאם להוראות הסכם זה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מתחייב להודיע לצוות בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי,  .21.6

פעילותו, פעילות משרדו או פעילות עסקי, מקצועי, רכושי, משפחתי או תפקיד שממלא היועץ, בין 

כל צד שבו או עמו הוא קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן לצוות את 

השרות מטעמו, בקשר עם מתן השירותים לצוות, לבין הגופים הבאים המפורטים באתר הצוות 
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. יובהר כי רשימה זו תתעדכן מעת לעת וכי https://jet.gov.il/category/tenders/בכתובת 

 באחריות היועץ לבדוק את העדכונים מעת לעת. 

כל עובדי היועץ ו/או גורם הפועל מטעמו ו/או מנהליו ו/או בעליו מניותיו ימנעו מלהתקשר באופן  .21.7

 ו מי מטעמם. לעיל א 21.6שמהווה ניגוד עניינים, באופן ישיר או עקיף, עם הגורמים כאמור בסעיף 

 ביטול ההסכם .22

הצוות רשאי, בכל עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי הסכם זה, או חלק ממנה, וזאת בהתאם  .22.1

לשיקול דעתו הבלעדי והסופי. הביטול יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב מאת נציג הצוות ליועץ 

תינתן האפשרות להעלות יובהר כי ליועץ  יום, וללא צורך במתן נימוקים. 60בהודעה מוקדמת של 

 ענותיו, בטרם כניסת הביטול לתוקף. את ט

ה נקובהתמורה לעיל, ישלם הצוות ליועץ מתוך ה 22.1בסעיף של ביטול ההסכם כאמור במקרה  .22.2

והעביר  ביצע כבר בפועל רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהיועץלעיל,  12בסעיף 

והצוות לא יהא חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או עד תאריך הביטול,  את תוצריה

 ה או חלק ממנה, לפי העניין. בקשר לביטול ביצוע העבוד

על אף האמור לעיל, הסכם זה יבוטל לאלתר וללא שהצוות יהיה חייב בהמשך ההתקשרות וזאת  .22.3

ככל והיועץ יוכרז כפושט רגל )במקרה של עוסק מורשה( או ככל ויחולו נגדו בהליכי חדלות פירעון 

את הליכים או ימונה מנהל צו הקפ ו)במקרה של תאגיד רשום לרבות, אך לא רק, ככל שיינתן נגד

מיוחד על ידי בית המשפט המוסמך(. יובהר כי במקרה כאמור הצוות ישלם ליועץ עבור העבודה 

עד למועד הפסקת ההתקשרות בשל פשיטת רגל או חדלות  והועברה לצוות אשר בוצעה על ידו

פירעון של היועץ, לפי העניין. יודגש כי הצוות שומר לעצמו את זכות הקיזוז בגין כל נזק אשר ייגרם 

. היועץ מתחייב להביא לידיעת הצוות העבודה כאמור בסעיף זה לו כתוצאה מהפסקה פתאומית של

 ף זה. כל שינוי במעמדו המשפטי כאמור בסעי

יחזיר היועץ לידי הצוות, באופן מרוכז ומסודר, את כל  סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא,עם  .22.4

ו/או נמסרו לו על ידי כל  אשר הועברו לו ו/או הוכנו על ידוכל החומרים את המסמכים והתוצרים ו

 גורם בקשר לפרויקט. 

 תרופות והפרות .23

ימים מיום  7שאי לדרוש תיקונה בתוך הפר היועץ הוראה מהוראות הסכם זה, יהיה הצוות ר .23.1

ימים כאמור, תהא זו הפרה יסודית של ההסכם והצוות  7ההפרה. לא תיקן היועץ את ההפרה בתוך 

יהיה רשאי לבטל את ההסכם, וכן יהיה זכאי לכל התרופות העומדות לו על פי הדין והסכם זה. 

באמצעות אחרים פעולות לתיקון  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט בעצמו ו/או

ההפרה ולחייב את היועץ במלוא עלותן לצוות וכן במלוא ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו לצוות 

 .  בגין ההפרה ותוצאותיה

הפר היועץ אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לצוות פיצויים  .23.2

ה מההפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא שנגרמו לו כתוצא בגין הנזקים וההפסדים

הצוות זכאי לקבל נגד היועץ כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו עשה, צווי ביניים במעמד 

 .צד אחד

https://jet.gov.il/category/tenders/
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כל מחדל או שתיקה של הצוות לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או הוראה מהוראות הסכם זה,  .23.3

כאמור לעיל, למעט ויתור שניתן בכתב לגבי אירוע או והיועץ יהיה מושתק מלטעון טענת ויתור 

 הפרה או הוראה מסוימת בהסכם.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם הצוות, לא יהיה בר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי   .23.4

 נציג הצוות. 

 קיזוז ושונות .24

הצוות יהיה רשאי לקזז מכל תשלום ליועץ, כל סכום אשר יגיע לצוות בין כתשלום בין כהחזר, בין  .24.1

כפיצוי או שיפוי מאת היועץ, בין לפי הסכם זה ובין מכוח הסכמים אחרים ו/או עסקאות אחרות 

 שבין היועץ לבין הצוות. 

, הצהרה, מצג, הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן .24.2

הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין התחייבות או 

 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה. 

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או  .24.3

י קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או א

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך  .24.4

זאת בכתב הנושא את חתימות הצדדים ואשר יצורף כנספח להסכם זה. למען הסר ספק מובהר ב

 כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. 

 סמכות שיפוט .25

סמכות השיפוט בכל ענין ודבר הנובע מהסכם זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, ולו 

 בלבד.

 כתובות והודעות .26

הצדדים לצורך הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם. כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל,  כתובות

 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.  72לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה כחוק 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 הצוות

 
 
 החברה

 
_______________ 

מר זהר זולר, מנכ"ל 
 הצוות 

 
______________ 

 תאריך

 
__________________     _____________ 

 תאריך        החברהחתימה וחותמת 

 
 

______________ 
מר יקי בכר, סמנכ"ל 

 כספים ומשאבים

 
 

______________ 
 תאריך

  

 


